
     

 قزوين پايتخت خوشنويسي
 

، همواره به     كـه داشته  واسطه خوشنويسـان بـزرگـي    ايران معرفي شده است، به   خوشنويسي  پايتخت   عنوان قزوين كه به

 .  است  بوده  مطرح  در جهان  در كشور و حتي  هاي خوشنويسي  از قطب  يك صورت

ديار كهن قزوين به عنوان مهد خوشنويسي كشور از دير باز جايگاه خوشنويساني نامي و مرداني بوده كه آثار ماندگار خود 

 را براي اعتالي فرهنگ بزرگ ايران برجاي گذاشته اند.

از بزرگان هنر خوشنويسي در قزوين مي توان از مير عماد حسني قزويني استاد بزرگ خط نستعليق كه اين خط را به 

كمال رسانده نام برد. ميرزا محمد حسين عماد الكتاب قزويني نيز از خوشنويسان سرامد كشور بود كه استاد علي اكبر كاوه و 

استاد بوذري از بنيانگذاران انجمن خوشنويسان ايران از شاگردان وي بوده اند. ميرزا محمد علي خيارجي قزويني نيز اولين 

خوشنويسي است كه بسم اهللا را به صورت مرغ طغرا و بسيار زيبا ترسيم كرد. عبدالمجيد طالقاني و ملك محمد قزويني نيز از 

ديگر خوشنويسان به نام قزوين بوده اند كه براي اين خطه و ايران با هنر خود افتخار آفريده اند. با اين حال و با اينكه زادگاه 

هاي هنري و بي توجهي به  ها و همايش هنر خوشنويسي در قزوين بوده و اما برخوردهاي سليقه اي، عدم برگزاري نشست

رشد كيفي باعث شده تا اين هنر جايگاه اصلي خود را در اين استان نداشته باشد. يك مدرس خوشنويسي در اين باره گفت: 

 ما ،ن مواردآني و عرفاني ولي امروزه عالوه بر آخوشنويسي در دوران گذشته به عنوان لباس ظريف و لطيفي بود براي معاني قر

ها بعنوان يك مكتب با سير و سلوك اسالمي و عرفاني نه تنها براي مقابله با  مي توانيم اين هنر اصيل را با تمامي قداست

 تهاجم فرهنگي غرب بلكه براي صدور افكار پوياي اسالم به نسل جوان هديه كنيم.

 .   يافته است   راه  جهان  بيشتر موزه هـاي   به  هنـرمنـدان نيـز مانند ميرعماد قزويني   از ايـن آثار شمار زيادي

  خود رسيد.  صفـويـه بـه اوج    آغاز و در دوره  هجري  و ششم  از قرون پنجـم   در قزوين  خوشنويسي تاريخ

 مشاهير خوشنويسي قزوين

 ميرعماد حسني

 ميالدي) از سرآمدان هنر خوشنويسي ايران بويژه در سبك نستعليق است استاد 1615-1554ميرعماد حسني قزويني (

ميرعماد با پااليش خطوط پيشينيان و زدودن اضافات و ناخالصي ها از پيكره نستعليق و نزديك كردن شگرف نسبت هاي اجزاي 

حروف و كلمات، به اعال درجه زيبايي يعني نسبت طاليي رسيد و قدمي اساسي در اعتالي هنر نستعليق برداشت. با بررسي 

اكثريت قاطع حروف و كلمات ميرعماد متوجه مي  شويم كه اين نسبت به عنوان يك الگو در تار و پود حروف و واژه ها وجود 



     

 درجه كه مبناي ترسيم مستطيل طاليي است، در شروع قلم گذاري و ادامه رانش قلم، حضوري تعيين 448/63دارد و زاويه 

كننده دارد. اين مهم قطعاً در سايه شعور و حس زيبايي شناسي وي حاصل آمده، نه آگاهي از فرمول تقسيم طاليي از ديدگاه 

هندسي و علوم رياضي. ميرعماد اين نسبت ها را نه تنها در اجزاي حروف بلكه در فاصله دو سطر و مجموعه دو سطر چليپاها و 

كادرهاي كتابت و قطعات رعايت مي  كرده است وي چليپانويسي و قطعه نگاري را به مرتبه يك فرهنگ ارتقا داد و به عنوان 

 .هنري مستقل از كاربرد خط نستعليق در قاب تاريخ نشاند

اخيرا به همت هنردوستان ايتاليايي و آمريكايي مجموعه نفيسي از آثار ميرعماد حسني چاپ شده است و به همت موزه 

 .متروپوليتن نيويورك در دسترس عالقه مندان خط ناب نستعليق ايراني قرار گرفته است

 گوهرشاد قزويني

گروه هنر تابان- وي دختر ميرعماد حسني سيفي قزويني و آورده اند كه همسر ميرمحمدعلي خديوالخطاطين مي بوده و 

 در 1032فرزند بسيار آورد كه جملگي خوشنويس بودند. گوهرشاد پس از قتل ميرعماد به دستور شاه عباس صفوي تا سال 

اصفهان زيست و سال ها سوگوار و در غم از دست دادن پدر بود كه بيش از آن تاب اقامت در شهر اصفهان را نياورد و به موطن 

  درگذشت.1038اصلي خود قزوين بازگشت تا اينكه به سال 

خط نستعليق را نزد پدر خود تعليم گرفت و در ميان زنان خوشنويس كمتر كسي به زبردستي او در خط نستعليق ديده 

 شده است. 

 يرابراهيم قزوينيم

او پسر ميرعماد حسني سيفي قزويني است، ميرابراهيم، ستوده خصال و خوش محاوره و پرهيزگار بوده و تعليم خط از پدر 

گرفته بود و رموز كتابت را تمام و كمال آموخته. پس از قتل ميرعماد، به علت پريشاني و اندوه فراوان بعضي از افراد خانواده 

ميرعماد از جمله ميرابراهيم به خراسان رفتند و پس از چهارده سال ميرابراهيم به قزوين بازگشت و به تعليم خط پرداخت و در 

 سنين پنجاه و سه سالگي درگذشت.

 ميرمحمد امين حسني سيفي قزويني

محمد امين نواده مرحوم ميرعماد " وي نواده ميرعماد است، در بعضي از قطعات و مرقعات كه به خط وي مي باشد. رقم 

 نيز ديده شده و موجود است. شيوه خوشنويسي ميرمحمد امين بسيار شبيه به شيوه ميرعماد مي باشد؛ بسيار شيرين و "حسني

  نيز در قيد حيات بوده است.1126توانمند. احتماالً محمدامين تا پس از سال 



     

 از جمله آثار وي مي توان به:

 موجود در كتابخانه "ذره بي  مقدار محمد امين نواده مرحوم مغفور ميرعماد حسني"يك نسخه تحفه المؤمنين با رقم 

 سلطنتي- تهران و يك نسخه رفيق توفيق محمدعلي قزويني در مجموعه آقاي جياني اشاره كرد.

 يحيي قزويني 

خوشنويس خوبي است و هر روز به مشق خط اشتغال "محمدصالح اصفهاني، وي را خواهرزاده ميرعماد دانسته و مي گويد: 

 ." به كافي مشغول است"مالخليل قزويني"دارد در قزوين بسر مي برد. بيست تومان مواجب دارد و به كتابت شرح 


